


Utvikler, markedsfører og

leverer produkter og

tjenester mot oppdrettsbransjen

og annen relevant

virksomhet, basert på vår

kompetanse innenfor

marinteknologi



Denne presentasjonen har 2 deler

Noe om andre kapitler utover det Ove snakket opp (videre mht
hva som er forskjellig fra gammel standard)

Konkrete punkter for diskusjon. 
• Rekkefølge og konkret hva vi diskuterer bestemmer salen.



Overordnet ny NS 9415

1 Omfang
2 Normative referanser
3 Termer og definisjoner
4 Symboler og forkortelser

5 Grunnleggende krav til prosjektering
6 Materialer
7 Krav til samvirke mellom oppdrettskonstruksjoner
8 Fysisk miljø og lokalitetsundersøkelse
9 Last, lastvirkning og påvisning av kapasitet
10 Krav til innhengning
❖ 10.2 Permeabel og fleksibel innhengning/beholder 
❖ 10.3 Permeabel, men ikke fleksibel innhengning/beholder
❖ 10.4 Ikke permeabel, men fleksibel innhengning/beholder
❖ 10.5 Ikke permeabel og ikke fleksibel ing/beholder innh

11 Krav til flytekrage og flyter
12 Krav til flåte
13 Krav til fortøyning
14 Krav til utførelse
15 Krav til brukerhåndbok



Kapittel 5 prosjektering 
Hva står i kapittel grunnleggende krav til prosjektering?

5. Grunnleggende krav til prosjektering
5.1 Generelt
5.2 Risikovurdering
5.3 Pålitelighet
5.4 Kontroll av prosjektering
5.5 Bestandighet og dimensjonerende brukstid
5.6 Dimensjonerende situasjoner
5.7 Partielle koeffisienters metode
5.8 Karakteristiske verdier
5.9 Grensetilstander
5.10 Metoder for dimensjonering
5.10.1 Analyser
5.10.2 Prøving av komponenter
5.10.3 Modellforsøk
5.11 Dokumentasjon av prosjektering
5.11.1 Flyteevne / stabilitet
5.11.2 Beregninger
5.11.3 Materialparametere
5.11.4 Sertifikater til deler
5.11.5 Sporbarhet



Kapittel 6 materialer

6.1Generelt

6.2Galvaniske forhold

6.3Stål

6.4Aluminium

6.5Betong

6.6Termoplast

6.7Fiberarmerte polymer(FRP) kompositter
❖ 6.7.1 Definisjon av FRP kompositter

❖ 6.7.2 Testing og verifisering av materialegenskaper

6.8 Materialegenskaper fra prøving



Plast (Termoplast)

Der er  i verdensledende 

Vi har «spesiell» bruk

Vi bør få gode kriterier i NS 9415

Nå ligger det kun foreløpige tekst-punkter:
❖ Definisjon termoplast
❖ Generell dokumentasjon
❖ Må testes ved gitt temperatur og hastighet etc slik at det er standardiert.

• Eksempel: For PE-100 materiale skal benyttes midlere E-modul på 1000 MPa.

❖ Karakteristisk flytspenning skal settes til 25 MPa.
❖ Sveising av termoplast 
❖ Speilsveis 
❖ Elektromuffe
❖ Ekstrudersveis 

Sammenlign med kompositt har vi fått mer tekst ! 



Materialfaktorer

For kjente materialer refereres i hovedsak til 
prosjekteringsstandarder for materialene
❖ Hva skal folk måtte finne i refererte standarder i forhold til å skrive inn 

«det viktigste»

❖ Eksempel materialfaktorer. 

Overordnet ønsker Standard Norge at det refereres på grunn av at 
da «henger man med» mht oppdateringer.

På den annen side må vi ha nok tillit når vi refererer at den versjon 
som gjelder «nå» er god nok så vi skal måtte anta at vi kan kopiere 
over materialfaktorer.



Kapittel 7 Krav til samvirke mellom 
oppdrettskonstruksjoner

Her har vi ikke gjort noe arbeid bortsett fra å flytte en del 
tekst inn hit, bl.a.: 
❖ Miljølaster skal være dokumentert. Laster som komponentene (gjensidig) påfører hverandre under 

alle forhold på lokaliteten, skal dokumenteres, eksempler er:

❖ kraft fra flåte på flytekrage skal være innenfor toleransegrensene til sistnevnte;

❖ notdrag fra notpose på flytekrage skal være innenfor toleransegrensene til sistnevnte;

❖ horisontal og vertikal kraft fra fortøyning på flytekrage skal være innenfor dennes toleransegrenser;

❖ kreftene på flytekragen fra fortøyningen skal ikke påføre Krefter på flytekragen som skader denne;

❖ horisontal og vertikal kraft fra flytekrage på fortøyning, innbefattet tilleggskrefter påført fra notpose
og flåte, skal være innenfor toleransegrensene til fortøyningen, bunnfestenes kapasitet innbefattet;

❖ kraft fra flytekrage på notpose skal være innenfor dennes toleransegrenser under alle bølge- og 
strømforhold.

Viktig å tenke helhet og samvirke. 



Slides for punkter til diskusjon

Flytende Oppdrettsanlegg
Krav til lokalitetsundersøkelse, risikoanalyse, utforming, 
dimensjonering, utførelse, montering og drift 
❖ Lokalitetsundersøkelse 

❖ Risikoanalyse

❖ Utforming

❖ Dimensjonering



Last, lastvirkning og påvisning av kapasitet

Kriterie overskylling (eksempel, det under er «mitt» forslag): 

Med overskylling menes at system kommer i kontakt med vann på en sånn måte at fisk kan svømme ut, 
vanligvis ved at fisk svømmer ut av eller hopper over øvre kant på anlegg. 

For overskylling gjeler følgende kriterier

Til kontroll i bruddgrensetilstand

Ved stille vann skal det være minst 80 cm fra indre vannlinje til laveste punkt hvor fisk kan hoppe ut. 

Påsatt maksimal strøm skal det ikke være mindre enn 60 cm fra indre vannlinje til laveste punkt hvor fisk 
kan hoppe ut. 

Påsatt maksimale bølger og maksimal strøm skal høyeste bølger ikke skylle mer enn 0.5 meter over kant 
hvor fisk kan svømme ut. 

Til kontroll ulykkesgrensetilstander utenom islaster

Ved stille vann skal det være minst 40 cm fra indre vannlinje til laveste punkt hvor fisk kan hoppe ut. 

Påsatt maksimal strøm skal det ikke være mindre enn 20 cm fra indre vannlinje til laveste punkt hvor fisk 
kan hoppe ut. 

Overskylling skal ikke kombineres med islaster. 



Kriterier for operasjoner

Operasjoner

Operasjoner som kan avbrytes kan bruke værvindu. 
For operasjoner som ikke kan avbrytes gjelder: 
❖ Operasjoner under 3 dagers varighet – Styrt av værvindu

❖ 3 d til 1 uke: 1 års tilstand for sesongen

❖ 1 uke til 1 mnd: 10 års tilstand for sesongen

❖ 1 mnd til 1 år: 50 år for sesongen

❖ Over 1 år: 50 år



Ulykkeslaster

Dette er viktig
❖ Eksempel er vannfylling, her er kriteriet NS 9415:

Følgende situasjoner skal det dimensjoneres mot:
vanninntrenging i ett flyteelement eller mellom to skott (ved bruk av 
hule flyteelementer).
tap av ett flyteelement på mest kritisk sted (ved bruk av 
flyteelementer fylt med oppdriftsmaterialer). 

Er det noe kriterier vi mangler, noen som er for mye?



Kapittel 10, notkapittel blir 4 deler

10 Krav til innhengning
❖ 10.2 Permeabel og fleksibel innhengning/beholder 

❖ 10.3 Permeabel, men ikke fleksibel innhengning/beholder

❖ 10.4 Ikke permeabel, men fleksibel innhengning/beholder

❖ 10.5 Ikke permeabel og ikke fleksibel innhegning/beholder innhegning



Generelt

Hva 1 2 3 4Forklaring
overtrykk Overtrykk i tette systemer, membran og struktur
undertrykk Undertrykk i tette systemer, membran og struktur

kvelving
Tette konstruksjoner kan kvelve ved innvendig trykkforskjell i 
vannsøyle, kanskje sorterer dette under stabilitet

bølgelast/partielt overtrykk
Bølgelaster fra utsiden vil gi trykkforskjeller og skjevlast på membran 
og flyter 

innvendige bølger
Innvendige bølger (stående bølger) gir tilsvarende trykkforskjeller men 
også slushing mot tak konstruksjoner osv

overskylling fra utside og innside Overskylling kan føre til skader på pumpesystemer, hjelpeustyr osv

strømkast og fortøyningskrefter
Fortøyningskrefter kan bli store ved tette eller kompakte 
konstruksjoner, pågroe kan øke kreftene betydlig

synking ved tette avløp
Tette og semitette konstruksjoner kan være ømfintelige for laster fra 
tette hydrauliske systemer

synking ved strømlast
Strømlast vil i tillegg til å påføre store fortøyningslaster kunne gi 
krengning og ustabilitet

punktering og strukturell restkapasitet
Tette membraner kan være ømfintelige for punktering, både av 
membran og flyter

dobbeltsikring for fisk i avløp Som landbaserte installasjoner?

vindlast
Vindlast kan ha betydning for konstruksjoner imed høye 
overvannskonstruksjoner

kapasitet for båtanløp/last fra båt
Store fartøyer i anløp kan gi defomasjonslaster eller store 
fortøyningslaster

effekt fra hjelpeutstyr Pumpestasjoner, tak-konstruksjoner, undervannsforing, osv
levetid Materialvalg på membraner, oppheng av membraner i flytere



synking ved strømlast krengning og ustabilitet

punktering og strukturell restkapasitet
Tette membraner kan være ømfintelige for punktering, både av 
membran og flyter

dobbeltsikring for fisk i avløp Som landbaserte installasjoner?

vindlast
Vindlast kan ha betydning for konstruksjoner imed høye 
overvannskonstruksjoner

kapasitet for båtanløp/last fra båt
Store fartøyer i anløp kan gi defomasjonslaster eller store 
fortøyningslaster

effekt fra hjelpeutstyr Pumpestasjoner, tak-konstruksjoner, undervannsforing, osv
levetid Materialvalg på membraner, oppheng av membraner i flytere
salinitetsforskjeller/temperatur Vektvariasjoner i utvendig/innvendig vannmasse

vektgradienter vektforskjeller i sammenkoblede tette/semitette systemer oev
trykkforskjeller Nedsenkbare systemer
fare for overlast Forskyvning av laster i tette, semitette systemer 

redundans ved punktering (tap av 
oppdrift(delvis)) Generelt krav til redundans
dødfisk last Last fra dødfisk kan bli betydelig

progressive brudd etter eventuell 
punktering/dobbeltsikring

tap av oppheng av membran i deler av konstruksjon, punktering av 
membran med påfølgende progressjon i brudd område

kapasitet kobling mellom flyter og pose/kar Fleksibel, fast kobling mellom membran og flyter
groing/slitasje mellom flyter og pose/kar Groe på membraner, lastøkning, hjelpeutstyr

drivgods/begroing ved faste notpanel Farer fra drivgods

gnag på not mellom fast ramme og notpanel
oppspenning av notpanel og muligheter for kontakt mellom 
membraner og struktur

stabilitet Generell stabilitet 
sag/hog Generell kapasitet
Egensvingninger



Stive konstruksjoner, mye er kjent
Eksempel sagging/hogging lange konstruksjoner



Egenperioder

T = 2*PI/w



Interne bevegelser i flyter, mye vann som tvinges
til å svinge med, mye masse = høy egenperiode



Permeabel stiv 



Torsjon 
(forrige bilde illustrerer)

Torsjon er tilsvarende som sagging / hogging



Fortøyning

Forslag: 

Prøvelaste til 70% av dimensjonerende last. 



Brukerhåndbok

Ingen store endringer på gang 

Hva synes om dagens brukerhåndbøker? 



Kapittel 8 Fysisk miljø og lokalitetsundersøkelse

• Bølger

• Fjerne strøklengdeberegning, 
heller ha dagen «SWAN» og
lignende beregninger som
«basis». 


